Geriatrisch Support
Team

INFORMATIEFOLDER VOOR
PATIËNTEN

WAT IS HET GST?
GST staat voor Geriatrisch Support Team, en dat is een
advies- en begeleidingsorgaan dat ten dienste staat van
de zorgverleners en van patiënten met een geriatrisch
profiel en hun directe omgeving.

WAT IS DE DOELGROEP?
Het GST richt zich tot all in het ziekenhuis opgenomen
geriatrische patiënten die niet op een geriatrische
dienst verblijven.

WAT DOET HET GST?
• Assisteren bij het detecteren van patiënten met een
geriatrisch risicoprofiel.
• Ondersteuning en advies zodat de opname op een
efficiënte manier verloopt.
• Erop toezien dat risicopatiënten optimale zorg
krijgen.
• Zorgverleners bewust maken van en sensibiliseren
voor een geriatrisch gedachtegoed.

WAT DOET HET GST NIET?
• De medische zorgen van de behandelende arts en/
of verpleegkundige overnemen.
• Louter organiseren van transfers naar geriatrische
afdelingen.
De overplaatsing van reeds gehospitaliseerde
patiënten naar G-diensten wordt beperkt tot
patiënten met een uitgebreide internistische
problematiek en waar een opname op een
G-afdeling duidelijk een meerwaarde betekent.

HOE WERKT HET GST?
• Als u ouder bent dan 75 jaar, wordt u door de
verpleegkundige ‘gescreend’ aan de hand van het
GRP, het geriatrisch risicoprofiel
• Als blijkt dat er een risico is, dan schakelen we het
geriatrisch support team in
• De leden van het GST komen een uitgebreide
anamnese of vragenlijst bij u afnemen
• In overleg met de geriater schakelen we extra
disciplines in, zoals bv. een psychologe
• Wij maken een verslag + advies op voor de
afdelingsverpleegkundige en voor de behandelende
arts
• Wekelijkse houden we een patiëntenbespreking op
het multidisciplinair overleg van het GST

WAAROM?
• Het is onze bedoeling te voorkomen dat u omwille
van uw ziekenhuisopname verwikkelingen zou
oplopen
• Verder bereiden wij uw ontslag uit het ziekenhuis
en uw terugkeer naar huis zo goed mogelijk voor
• Is er een opname in een zorginstelling nodig, dan
zal onze sociaal werker daar een oplossing voor
bieden

GERIATRISCH SUPPORT TEAM
Geriater
Hoofdverpleegkundige
Verpleegkundige
Ergotherapeut
Kinesitherapeut
Diëtist
Logopedist
Psycholoog
Sociaal werker

CONTACT
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen,
stel ze dan gerust aan een verpleegkundige of de
behandelend arts.
Geriaters
Dr. Xanne Vanoeteren
Dr. Lieselot Vranken
Tel. 012 39 70 27, secretariaat
E-mail: secretariaat.geriatrie@azvesalius.be
Hoofdverpleegkundige zorgprogramma geriatrie
Sonja Stulens

Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11
Hospitaalstraat 15 • 3740 Bilzen • 012 39 61 11
www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius
www.azvesalius.be

FL-01047-NL, 26 augustus 2020

Tel. 012 39 61 49
E-mail. sonja.stulens@azvesalius.be

